Campus d’iniciació i perfeccionament
d’handbol – Estiu 2014
QUÈ ÉS EL CAMPUS D’ESTIU?
Un any més, des del Club Handbol Igualada s’organitza un campus d’estiu per seguir
promocionant la pràctica i el perfeccionament de l’handbol.
QUAN?
El campus es realitza totes les tardes de dilluns a divendres durant el mes de juliol.
El seu horari és de 5:30 a 7:30 de la tarda a les pistes polivalents de les Comes ( pistes de dalt)
A QUI VA DIRIGIT?
Va dirigit a tots els nens i nenes de 6 a 16 anys que tinguin ganes de provar aquest esport o ja
siguint practicants.
EDATS
1.Pre-benjamí-Benjamí: Nascuts/es 2008, 2007, 2006
2.Benjamí- Aleví: Nascuts/es 2005, 2004, 2003
3.Aleví-Infantil: Nascuts/es 2002, 2001 i 2000
4. Cadet: Nascuts/es 1999 i 1998
S’organitzaran els grups segons nivell,edat i inscripcions

INSCRIPCIÓ
A partir del 19 de maig 2014
-

Oficines del Patronat Municipal d’Esports d’Igualada
de 8:00 h. a 15:00 h. (93 805 42 10)
per fax: 93 803 62 58.
per mail: activitats@pmeigualada.cat

La inscripció es realitza per setmanes.

TORNS:

1r torn: del 25 al 27 de juny
2n torn: del 30 de juny al 4 de juliol
3r torn: del 7 al 11 de juliol
4t torn: del 14 al 18 de juliol

PREU:

12€/ 1r torn
20€/torn (Bonificacions germans)

OBJECTIUS DEL CAMPUS
1)
2)
3)
4)
5)

Gaudir amb la pràctica de l’handbol.
Treballar continguts tàctics i tècnics.
Potenciar la socialització entre esportistes.
Adquirir els hàbits esportius i de salut de l’ esportista.
Transmetre els valors del treball i l’esforç a partir de l’entrenament.

QUÈ HEU DE PORTAR?
-

Roba esportiva.
Aigua amb una ampolla.
Recomanem una barra energètica o fruita pel mig de la sessió.
Roba per dutxar-se al finalitzar la sessió.

DIRECCIÓ TÈCNICA:

Club Handbol Igualada

EQUIP DE TÈCNICS:

Tècnics del Club amb titulació federativa

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ:
Podeu contactar directament amb nosaltres a través de:
aera.esportiva@handboligualada.com
659 260 394

Campus d’iniciació i perfeccionament
d’handbol – Estiu 2014
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Data de naixement:

Telèfon particular:

CatSalut:

Telèfon d’urgència:

Població:

Centre educatiu:

Correu electrònic:

TORNS:

del 25 al 27 de juny
del 7 al 11 de juliol

□
□

de 30 de juny al 4 de juliol
del 14 al 18 de juliol

□

□

Domiciliació bancària (IBAN):

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
Observacions:......................................................................................................
............................................................................................................................

AUTORITZACIÓ PARE/MARE o TUTOR
Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat del Club Handbol Igualada amb la finalitat de tramitar la seva
inscripció i rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquest organisme. El Club Handbol Igualada podrà difondre
a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i videos de les activitats que realitzen amb la finalitat de promocionar
l’activitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas,
d’acord amb la Llei O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè pot en tot moment exercir els seus drets d’oposició,
accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se al Club Handbol igualada, c/ Carles Riba, s/n, 08700 Igualada.
El signatari manifesta la seva conformitat amb la present clàusula i autoritza al Club Handbol Igualada per poder tractar o cedir les seves
dades o imatges d’acord amb les finalitats indicades. Accepto la normativa que consta als fulls d’inscripció, manifesto que el participant és
APTE per la pràctica de l’esport, i autoritzo a l’inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència mèdica pugui ser
traslladat a un centre mèdic per part de l’organització

Igualada, ......... de .................................. de 2014

Signatura i DNI de la persona que autoritza

